STATUT
SŁUPSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO- HANDLOWEJ NA REGION SŁUPSKI
Tekst jednolity zatwierdzony przez Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków
Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na Region Słupski w dniu 22.05.2014 r.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa na Region Słupski posiada osobowość prawną i działa
na podstawie przepisów Ustawy o izbach gospodarczych z dn. 30 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 35,
poz. 195) wraz z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§2
Nazwa Izby brzmi: „Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski” zwana jest dalej
„Izbą”.
§3
1. Siedzibą Izby jest miasto Słupsk.
2. Izba ma charakter regionalny i działa na obszarze województwa pomorskiego.
3. Izba realizuje swoje cele na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
§4
1. Izba jest organizacją samodzielną i samorządną, niezależną od jakichkolwiek organizacji
politycznych i społecznych. W swej działalności może współpracować z każdą organizacją
realizującą cele zbieżne z celami Izby.
2. Izba może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa.
3. Przy Izbie mogą być tworzone oraz działać zespoły problemowe i kluby zrzeszające
przedsiębiorców w tym nie będących członkami Izby realizujących cele zbieżne ze statutem
Izby.
4. Zespoły problemowe i kluby zrzeszające przedsiębiorców w tym nie będących członkami
Izby działają w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez Radę i Zarząd Izby.
§5
Misją Izby jest działalność na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju
przedsiębiorczości, na terenie województwa pomorskiego, a w szczególności na obszarze
regionu słupskiego oraz wspieranie wszystkich przedsiębiorstw i przedsiębiorców
na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej.
§6
W celu tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju życia gospodarczego, w tym rozwoju
przedsiębiorczości, Izba współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej
oraz organizacjami społeczno-zawodowymi.
§7
Izba może realizować zadania z zakresu zadań publicznych zlecane przez administrację
samorządową i państwową.

§8
1. Izba jest uprawniona do opiniowania projektów
rozwiązań odnoszących się
do funkcjonowania gospodarki oraz współpracuje z organami samorządu terytorialnego
Województwa Pomorskiego przy formułowaniu strategii rozwoju oraz realizacji polityki jego
rozwoju.
2. Izba może uczestniczyć w przygotowaniu aktów prawnych dotyczących funkcjonowania
gospodarki.
3. Izba może dokonywać oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej.
§9
Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności
opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
§10
1. Izba może decyzją Rady Izby ustanawiać i przyznawać medale, odznaki i tytuły honorowe
za wybitne zasługi w pracach na rzecz Izby, wspieranie realizacji jej celów statutowych
oraz za przyczynianie się do rozwoju gospodarczego regionu słupskiego, Pomorza i kraju.
2. Izba może decyzją Rady Izby wnioskować do władz samorządowych i państwowych
o odznaczenia samorządowe i państwowe dla zasłużonych członków Izby.
§10 a
1. Przy Izbie działa Sąd Arbitrażowy.
2. Strukturę organizacyjną Sądu określa jego statut i regulamin
§11
Działalność Izby nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
§12
Izba używa pieczęci z napisem „Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski” oraz
znaku graficznego Izby. Treść pieczęci oraz wzór znaku Izby zawarte są w załączniku,
stanowiącym integralną część Statutu Izby.
§13
Izba w kontaktach zagranicznych używa nazw:
 w języku angielskim: Słupsk Chamber of Industry and Commerce for Słupsk Region;
 w języku niemieckim
Słupsker Industrie- und Handelskammer für die Słupsker Region;
 w języku rosyjskim:
Слупская Торгово-Промышленная Палата на Регион Слупск;
§14
1. Izba może tworzyć na obszarze swojego działania jednostki organizacyjne w formie
oddziałów, posiadające osobowość prawną.
2. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zrzeszających
przedsiębiorców.
§15
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania
interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

Rozdział II
CELE I ZADANIA IZBY ORAZ FORMY DZIAŁALNOŚCI
§16
Do zadań Izby należy między innymi:
1. Współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej Pomorza, ze szczególnym
uwzględnieniem regionu słupskiego;
2. Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej
w tworzeniu sprzyjających warunków działalności gospodarczej, nowych przedsięwzięć
gospodarczych oraz zaspokajania potrzeb społeczeństwa Pomorza, ze szczególnym
uwzględnieniem regionu słupskiego;
3. Realizacja zadań zleconych przez administrację rządową lub samorząd terytorialny
na podstawie odrębnych porozumień, po zapewnieniu przez administrację rządową
lub samorządową środków finansowych niezbędnych na ich realizację;
4. Prowadzenie kształcenia ustawicznego dorosłych oraz innych form kształcenia
ukierunkowanego na rozwój przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i
współpracę europejską poprzez partnerską współpracę z organami administracji
publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi;
5. Działania na rzecz opracowania i rozpowszechniania kodeksu etyki przedsiębiorcy oraz
norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
6. Rozwijanie współpracy między nauką i przemysłem dla usprawnienia wdrażania nowych
osiągnięć organizacyjnych, technicznych i technologicznych;
7. Prowadzenie działalności kulturalnej, socjalnej i społecznej w celu integracji członków
Izby ze środowiskiem, w którym działają;
8. Przekazywanie zrzeszonym w Izbie podmiotom wszelkich informacji mających znaczenie
dla ich działalności;
9. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków;
10. Udział za zgodą przedsiębiorcy, bez względu na jego przynależność organizacyjną,
w toczącym się procesie cywilnym, w którym przedsiębiorca występuje w charakterze
strony, a także przedstawienie sądowi w takim procesie – nie biorąc udziału w sprawie,
poglądu wyrażonego w uchwale lub oświadczeniu Rady Izby;
11. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do zwalczania bezrobocia;
12. Propagowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży;
13. Prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych regionu słupskiego dla potrzeb
nawiązywania kontaktów handlowych i kooperacyjnych z podmiotami z kraju
i zagranicy;
14. Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne oraz wykonywanie
ekspertyz, consultingu, badań marketingowych na rzecz zainteresowanych osób
fizycznych i prawnych, podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą;
15. Współdziałanie z Krajową Izbą Gospodarczą i branżowymi izbami oraz innymi
instytucjami i organizacjami gospodarczymi w celu poprawy i tworzenia warunków
funkcjonowania gospodarki na Pomorzu z szczególnym uwzględnieniem regionu
słupskiego;
16. Składanie środków odwoławczych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na uzasadniony wniosek przedsiębiorców, w tym również niebędących członkami Izby;
17. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej członków wobec
związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz
organów samorządu terytorialnego;
18. Inspirowanie i rozwijanie współpracy wzajemnej członków Izby;
19. Podejmowanie i rozwijanie współpracy członków Izby z przedsiębiorstwami krajowymi
i zagranicznymi;
20. Prowadzenie innych form działalności zapewniającej rozwój Izby;
21. Przedstawienie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz
organizacjom politycznym i społecznym analiz, ocen i informacji dotyczących
funkcjonowania gospodarki;
22. Delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych,
do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach
działalności gospodarczej;
23. Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych,
organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich

działalności;
24. Tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami na drodze
postępowania polubownego i pojednawczego, a także ochrony dobrego imienia
członków, upowszechnienie dobrych doświadczeń i rozwiązań uzyskujących najwyższą
efektywność działalności gospodarczej;
25. Informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju
gospodarczego na obszarze działania Izby, wydawanie na wniosek zrzeszonych
członków opinii i referencji dotyczących ich działalności;
§17
Izba realizuje swoje zadania między innymi poprzez:
1. Udział przedstawicieli Izby na zaproszenie organów państwowych i samorządowych
w pracach instytucji doradczych i opiniodawczych w sprawach objętych przedmiotem
działalności Izby;
2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz świadczenie usług informacyjnych
i doradczych w zakresie działalności gospodarczej;
3. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi
i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność
gospodarczą;
4. Inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej oraz promocji
produkcji na rynku krajowym i zagranicznym;
5. Organizowanie wystaw, targów, misji gospodarczych i innych imprez mających na celu
promocję podmiotów gospodarczych Pomorza i regionu słupskiego w kraju i poza jego
granicami oraz wspieranie udziału członków Izby w takich imprezach w kraju i za
granicą;
6. Wspieranie i tworzenie instytucji przyczyniających się do zaspokajania potrzeb
społecznych i ułatwiania warunków życia gospodarczego, takich jak instytuty badawcze,
biura informacyjne i reklamowe, biura doradztwa finansowo-prawnego;
7. Wspieranie funkcjonowania we współpracy z władzami oświatowymi szkół zawodowych
i dokształcających;
8. Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego oraz innych form kształcenia
dotyczącego: zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy,
zagrożonych
jej
utratą,
wyrażających
chęć
zdobycia
nowych
kwalifikacji
i zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;
9. Służenie bezpłatną podstawową pomocą informacyjną dla osób chcących rozpocząć
działalność gospodarczą, jak również udzielanie porad i konsultacji początkującym
przedsiębiorcom, niezależnie od przynależności do Izby;
10. Współpraca z Urzędami Pracy w zakresie koordynacji wspólnych działań związanych
z potrzebami kadrowymi przedsiębiorców regionu słupskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb kadrowych członków Izby;
11. Współuczestnictwo w realizacji inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez inne
organizacje i instytucje;
12. Prowadzenie działalności wydawniczej;
13. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji tylko i wyłącznie zadań
statutowych;
14. Udział w pracach komisji przetargowych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych
w charakterze obserwatorów na wniosek przedsiębiorców z regionu słupskiego;
15. Prowadzenie regionalnej bazy danych o podmiotach gospodarczych;
16. Promowanie inicjatyw gospodarczych, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć
koncepcyjnych i realizacyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego Pomorza, ze
szczególnym uwzględnieniem regionu słupskiego;
17. Opracowywanie informacji, analiz i opinii dotyczących sytuacji gospodarczej
na Pomorzu;
18. Organizowanie działalności członków poprzez tworzenie m.in. Konsorcjów branżowych;
19. Współuczestnictwo w ułatwianiu podmiotom gospodarczym regionu słupskiego
nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem
podmiotów zrzeszonych w Izbie;
20. Udzielanie pomocy organizacjom i stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu
pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem służby zdrowia, oświaty i opieki
społecznej;

21. Występowanie do władz samorządowych z poparciem uzasadnionych inicjatyw i działań
członków Izby, oraz współpracę z tymi władzami w przygotowaniu i realizacji
przedsięwzięć gospodarczych.
22. Prowadzenie
bieżącej
analizy
możliwości
współpracy
członków
Izby
z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi, oraz nawiązywanie i utrzymywanie
kontaktów w tym zakresie;
23. Tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych oraz komisji
branżowych i środowiskowych klubów członkowskich;
24. Współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi
i zagranicznymi;
25. Wystąpienia popierające uzasadnione inicjatywy i działania członków Izby do organów
samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz do organizacji krajowych
i zagranicznych;
26. Opracowywanie opinii, ekspertyz i zadań zmierzających do ujednolicenia wykładni
i interpretacji przepisów prawnych;
27. Organizowanie i prowadzenie dla członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego,
technicznego, organizacyjnego oraz prowadzenia działalności informacyjnej w tym
zakresie;
28. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z izbami przemysłowo – handlowymi oraz
towarzystwami o podobnym zakresie działalności.
Rozdział III
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§18
1.
a)
b)
c)
2.

Członkowie dzieleni są na:
zwyczajnych;
wspierających;
honorowych.
Przedsiębiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną jest reprezentowana w Izbie
odpowiednio przez jednego wskazanego przez przedsiębiorcę członka organu
zarządzającego albo jednego wskazanego przez przedsiębiorcę wspólnika uprawnionego do
reprezentacji jednostki organizacyjnej. Wszyscy reprezentanci tych przedsiębiorców mogą
być wybierani do władz Izby.
3. Członkiem zwyczajnym może być przedsiębiorca, który poprzez złożenie deklaracji
i uiszczenie wpisowego zobowiązuje się do działania na rzecz Izby i przestrzegania
postanowień jej Statutu.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana
merytoryczną działalnością Izby, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Izby.
5. Członkiem honorowym może być każdy przedsiębiorca lub osoba fizyczna, który wniósł
istotny wkład w rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób zasłużył się Izbie.
§19
1. Rada Izby może nadawać wybitnym osobistościom tytuł Honorowego Członka Izby.
Uzyskanie tego tytułu nie oznacza nabycia praw członkowskich Izby w rozumieniu
niniejszego Statutu.
2. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje z wyjątkiem § 31 pkt. 8 Zarząd
Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu.
3. Podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć
deklaracje członkowską, wnieść opłatę wpisową oraz zobowiązać się do przestrzegania
Statutu Izby i terminowego opłacania składek członkowskich.
4. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania członka Izby na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.
6. Członek honorowy realizuje swoje uprawnienia wobec Izby osobiście i nie może udzielać
pełnomocnictwa w zakresie praw, związanych z członkostwem.

7. Członkowie honorowi mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo zgłaszania
wniosków i postulatów do organów Izby, bez prawa udziału w organach statutowych Izby.
§20
1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby podjętej
w terminie do 30 dni od daty złożenia przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej
oraz dokonania wpłaty wpisowego. W przypadku decyzji negatywnej Izba zwraca opłatę
wpisowego w terminie do 30 dni od dnia, w którym decyzję podjęto.
2. Członkostwo w Izbie powstaje z chwilą wpisu i ustaje w momencie skreślenia z listy
członków. Wpisów oraz skreśleń dokonuje Zarząd.
3. Zarząd podejmuje decyzję o wpisie na listę członków po zapoznaniu się z treścią deklaracji
i przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem.
4. Zarząd odmówi wpisu kandydatowi, który nie daje rękojmi przestrzegania Statutu Izby, albo
w swojej dotychczasowej działalności rażąco narusza zasady etyki zawodowej.
5. Od decyzji odmawiającej wpisu kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Rady
Izby, a w przypadku negatywnej decyzji do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.
§21
Członkowie Izby mają prawo:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz Izby;
2. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby;
3. Korzystania ze świadczeń, informacji i doświadczeń Izby.
4. Korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności
gospodarczej członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego
i ekonomiczno-finansowego;
5. Powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji, dokumentach handlowych
i tablicach informacyjnych. Wykorzystywanie znaku graficznego Izby w reklamie lub
w celach promocyjnych wymaga zgody Zarządu Izby;
6. Uzyskiwania informacji o działalności Izby;
7. Ubiegania się o rekomendację;
8. Składania odwołań od decyzji organów Izby;
9. Publikowania oświadczeń w wydawnictwach Izby;
10. Zgłaszanie do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji i inicjatyw, dotyczących
statutowej działalności Izby;
11. Korzystanie z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych zaistniałych pomiędzy
członkami Izby.
§22
Członkowie Izby mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał jej władz;
2. Udziału w realizacji celów statutowych Izby;
3. Wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich, a członkowie
wspierający zadeklarowanej pomocy finansowej (nie dotyczy to członków honorowych).
Niepłacenie składek członkowskich ponad 3 miesiące powoduje rozpatrzenie sprawy przez
Sąd Koleżeński w trybie doraźnym;
4. Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;
5. Udzielania Izbie na żądanie jej organów wszelkich informacji dotyczących działalności
gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji celów Izby, o ile nie stanowią tajemnic
handlowych, w szczególności w przypadku, gdy członek Izby chce uzyskać rekomendację;
6. Chronić dobre imię Izby;
7. Pozyskiwać godnych kandydatów na członków Izby.
§23
Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

1.
2.
3.
4.
5.

Dobrowolnego wystąpienia z Izby, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby, za uprzednim
trzymiesięcznym wypowiedzeniem;
Skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Zarządu Izby w wyniku zaprzestania
działalności gospodarczej;
Wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego w przypadku uporczywego niewykonywania
obowiązków członkowskich, umyślnego działania na szkodę Izby lub jej członków,
nieterminowego opłacania składek członkowskich;
Skazania prawomocnym wyrokiem karnym na karę pozbawienia wolności za przestępstwa
ścigane z urzędu;
Członek wykluczony z Izby może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków Izby,
nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia podjęcia ostatecznej uchwały
o wykluczeniu.

§24
1.

Od decyzji Zarządu Izby o skreśleniu z listy członków zainteresowany może wnieść
odwołanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji lub orzeczenia, do Rady Izby.
2. Od uchwały Rady Izby członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.
W przypadku braku odwołania, uchwała Rady Izby wywołuje skutki prawne z chwilą
upływu terminu do wniesienia odwołania.
3. Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i z dniem jej podjęcia wywołuje ona skutki
prawne.
5. Członek Izby może być zawieszony w swoich prawach:
a) Uchwałą Zarządu Izby; zawieszenie to nie może trwać dłużej niż 3 miesiące;
b) Orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
6. Członek może zostać zawieszony w prawach członkowskich, w przypadku:
a) Wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego;
b) Zawieszenia działalności gospodarczej.
7. Członek zawieszony w prawach członkowskich nie może wykonywać uprawnień
określonych w § 21 ust. 1-11 Statutu, a także sprawować funkcji w organach statutowych
Izby;
8. Członek zawieszony nie opłaca składek członkowskich;
9. Podjęcie decyzji o wystąpieniu, wykreśleniu bądź wykluczeniu z Izby nie zwalnia podmiotu
gospodarczego z obowiązku uregulowania zobowiązań finansowych wobec Izby;
10. Na czas trwania postępowania odwoławczego członkostwo w Izbie ulega zawieszeniu;
11. Zarząd Izby oraz Rada Izby mogą wystąpić do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem
o wykluczeniu członka z Izby, jeżeli powezmą wiarygodną wiadomość, że członek Izby
w sposób rażący narusza zasady etyki zawodowej.

Rozdział IV
ORGANY IZBY I ICH KOMPETENCJE
§25
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
4.
5.
6.

Organami Izby są:
Walne Zgromadzenie;
Rada Izby;
Zarząd Izby;
Komisja Rewizyjna;
Sąd Koleżeński;.
Kadencja organów Izby trwa 4 lata.
Członek organu Izby może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.
W skład organów Izby wchodzą wyłącznie członkowie zwyczajni i wspierający.
Wybory do organów Izby odbywają się w głosowaniu tajnym z wyjątkiem § 25 pkt.1 ppkt.c.
Z ważnych powodów wniosek o skrócenie kadencji organów statutowych Izby może zgłosić:

a) Co najmniej 1/10 liczby członków;
b) Organ statutowy, którego ma dotyczyć skrócenie kadencji;
c) Rada Izby;
d) Zarząd Izby.
8. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały organów statutowych Izby zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
9. Uchwały organów statutowych Izby wywołują skutki prawne od daty ich podjęcia, chyba,
że Statut lub sama uchwała przewiduje inny termin wejścia w życie.
10. Uchwały organów statutowych Izby są sporządzane na piśmie, opatrzone datą i kolejnym
numerem.
11. Członkami organów statutowych Izby mogą zostać osoby fizyczne, będące członkami Izby,
oraz osoby fizyczne będące przedstawicielami członków Izby niebędących osobami
fizycznymi.
12. Członek Izby może mieć tylko jednego przedstawiciela we wszystkich organach
statutowych Izby.
13. Nie wolno łączyć funkcji w organach statutowych Izby. W przypadku wyboru członka
jednego organu do innego organu statutowego, jego dotychczasowy mandat wygasa z
chwilą objęcia nowej funkcji.
14. Członkowie organów statutowych Izby działają społecznie i z tytułu pełnionych funkcji nie
otrzymują wynagrodzenia.
Walne Zgromadzenie
§26
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy
członkowie Izby.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby, jako Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze, co 4 lata, a jako Zgromadzenie Sprawozdawcze, co roku – do
końca drugiego kwartału danego roku.
4. Rokiem
sprawozdawczym
jest
rok
liczony
od
ostatniego
Zgromadzenia
Sprawozdawczego, a rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby może odbywać się w każdym czasie.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby:
a) Z własnej inicjatywy;
b) Na podstawie pisemnego wniosku 1/10 liczby członków Izby w terminie gwarantującym
odbycie walnego Zgromadzenia;
c) Na wniosek Zarządu Izby;
d) Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
8. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo
na początku obrad.
§27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy:
1. Uchwalanie wieloletnich programów działania Izby;
2. Wybór Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
3. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach członków;
4. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Izby, Zarządu Izby, Sądu Koleżeńskiego
i Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy;
5. Udzielanie absolutorium organom Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6. Ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich;
7. Uchwalanie zmian Statutu;
8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Izby;
9.
Podejmowanie innych uchwał
w sprawach nienależących do kompetencji pozostałych władz Izby;

10.
Wybór i odwołanie w tajnym
głosowaniu członków organów statutowych;
11.
Porządek
obrad
każdego
Walnego Zgromadzenia ustala Rada Izby, uzgadniając porządek obrad zgłoszony we
wnioskach wymienionych w § 26 pkt. 6 a, b, c, d.
§28
1. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał
w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności, co najmniej połowy członków
w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

Rada Izby
§29
1. Rada Izby jest władzą Izby upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych w niniejszym Statucie dla innych organów i pełni funkcję nadzoru nad
Zarządem Izby w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Rada Izby składa się, z 7 - 9 przedstawicieli wybieranych w tajnym głosowaniu spośród
członków Izby przez Walne Zgromadzenie.
3. Rada Izby konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego składu
Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
4. Pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Izby zwołuje i przewodniczy obradom
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. Cały skład Rady Izby bądź poszczególni jej członkowie mogą zostać odwołani przez Walne
Zgromadzenie przed upływem okresu kadencji w wypadku stwierdzenia działań niezgodnych
z prawem albo rażącego nie wywiązywania się z obowiązków.
6. Przewodniczący, bądź w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, przewodniczy posiedzeniom
i pracom Rady Izby oraz pełni funkcje reprezentacyjne.
7. Wygaśnięcie mandatu następuje w przypadku:
a) śmierci członka Rady Izby;
b) ustania członkostwa w Izbie;
c) zaprzestania reprezentacji członka-osoby prawnej;
d) rezygnacji;
e) odwołania.
§ 30
1.
2.

3.

Posiedzenia Rady Izby odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia Rady Izby zwołuje Przewodniczący:
a) Z własnej inicjatywy;
b) Na wniosek Zarządu;
c) Na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Izby.
Uchwały Rady Izby mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu.
§ 31

Do kompetencji Rady Izby należy:
1. Opiniowanie projektów budżetu, okresowych planów i kierunków działania Izby,
opracowanych przez Zarząd;
2. Przeprowadzenie bieżących i okresowych kontroli gospodarki finansowej Izby;
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli gospodarki finansowej
i działalności Izby wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

5.

Udzielanie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości;
6. Podejmowanie w pierwszej instancji uchwał w sprawach członkostwa, wykluczenia
i zawieszenia członkowstwa w Izbie;
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Izby do istniejących lub tworzonych
z udziałem Izby spółek, spółdzielni, fundacji i innych organizacji, w tym zrzeszających
przedsiębiorców lub organizacje przedsiębiorców;
8. Nadawanie ustanowionych przez Radę odznaczeń oraz tytułu honorowego członka Izby;
9. Podejmowanie uchwał w sprawach zrzeszania się Izby w krajowych reprezentacjach
samorządu gospodarczego i organizacjach międzynarodowych oraz innych organizacjach,
do których przynależność leży w interesie Izby;
10. Określanie maksymalnej wysokości zobowiązań, jakie w imieniu i na rzecz Izby może
zaciągać Zarząd bez uprzedniej zgody Rady;
11. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów statutowych Izby;
12. Działania na rzecz popularyzacji idei Izby wśród niezrzeszonych podmiotów gospodarczych
i pozyskiwania godnych kandydatów na członków Izby.

Zarząd
§ 32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zarząd składa się z 5 członków.
W skład Zarządu wchodzą Prezes i Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Członek Zarządu
powołani przez Radę Izby.
Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu, Rada Izby dokonuje
wyboru nowego członka na wakujące miejsce. Nowo wybrany członek Zarządu pełni swoją
funkcję do końca bieżącej kadencji organu.
Cały skład Zarządu bądź poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani przez Radę
Izby przed upływem okresu kadencji w wypadku stwierdzenia działań niezgodnych
z prawem albo rażącego niewywiązywania się z obowiązków.
Prezes Zarządu, bądź w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu, przewodniczy posiedzeniom
i pracom Zarządu.
Zarząd w drodze uchwały, dokonuje podziału zadań i kompetencji pomiędzy
poszczególnych swoich członków.
Wygaśnięcie mandatu następuje w przypadku:
a) śmierci członka Zarządu Izby;
b) ustania członkostwa w Izbie;
c) zaprzestania reprezentacji członka-osoby prawnej;
d) rezygnacji;
e) odwołania.
§ 33

1.
2.
3.

Do
1.
2.
3.
4.

Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się, co najmniej raz w miesiącu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
§ 34

kompetencji Zarządu należy:
Prowadzenie spraw Izby i jej reprezentacja na zewnątrz;
Zarządzanie majątkiem Izby;
Opracowywanie projektów budżetu, okresowych planów i kierunków działania Izby;
Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
po uzyskaniu zgody Rady Izby;
5. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby;
6. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz;

7.

Powoływanie i zatwierdzanie stałych komisji doradczych i zespołów analiz oraz
nadzorowanie ich działalności;
8. Wyznaczanie rzeczoznawców i ekspertów;
9. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby;
10. Przygotowywanie wniosków i projektów uchwał dla Rady Izby i Walnego Zgromadzenia;
11. Działania na rzecz popularyzacji idei Izby wśród niezrzeszonych podmiotów gospodarczych
i pozyskiwania godnych kandydatów na członków Izby.
§35
1. Organem wykonawczym Zarządu jest Administracja Izby, które odpowiada za prowadzenie
bieżącej działalności Izby, zapewnia obsługę jej organów oraz realizuje wyznaczone przez
Zarząd zadania.
2. Pracami administracji kieruje Dyrektor Izby, którego powołuje i odwołuje Zarząd Izby.
Dyrektor Izby nie może być członkiem organów Izby.
3.
Dyrektor
Izby
uczestniczy
w posiedzeniach Zarządu Izby i Rady Izby.
4.
Dyrektor Izby jest w rozumieniu
prawa kierownikiem Izby, jako zakładu pracy.
5.
Pracowników Administracji Izby
zatrudnia Dyrektor Izby po uzyskaniu akceptacji Zarządu.
§36
1.
2.

Do składania oświadczeń w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu.
Zarząd, w drodze uchwały, może przekazać część swoich kompetencji Dyrektorowi Izby.
W relacjach z osobami trzecimi, Dyrektor działa na podstawie i w zakresie określonym
w pełnomocnictwie, udzielonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Komisja Rewizyjna
§37

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Wygaśnięcie mandatu następuje w przypadku:
a) śmierci członka Komisji Rewizyjnej;
b) ustania członkostwa w Izbie;
c) zaprzestania reprezentacji członka-osoby prawnej;
d) rezygnacji;
e) odwołania.

§38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Dokonywanie bieżących i okresowych, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu
działalności Izby, w tym przestrzegania prawa, przepisów statutu, regulaminów
wewnętrznych, a w szczególności gospodarki finansowej Izby;
2. Przedstawianie Radzie Izby i Zarządowi Izby uwag i wniosków dotyczących działalności
Izby;
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swych działań i wyników kontroli
działalności Izby wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi
Izby.
§39

1.
2.

Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii rzeczoznawców, po uprzednim uzgodnieniu
z Zarządem Izby.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

Sąd Koleżeński
§40
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
i Sekretarza.
3. Członkowie Sądu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Wygaśnięcie mandatu następuje w przypadku:
a) śmierci członka Sądu Koleżeńskiego;
b) ustania członkostwa w Izbie;
c) zaprzestania reprezentacji członka-osoby prawnej;
d) rezygnacji;
e) odwołania.

Wiceprzewodniczącego

§41
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Izby, powstałych na tle ich działalności w Izbie
lub naruszenia zasad etyki w działalności gospodarczej;
2. Rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień
Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby;
3. Prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób.
§42
Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym.
§43
1.
a)
b)
c)
2.

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
upomnienie;
zawieszenie w prawach członka na okres 3 miesięcy do 2 lat;
wykluczenie z Izby.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY
§ 44
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Majątek Izby stanowią ruchomości Izby, nieruchomości i fundusze.
Na fundusze Izby składają się:
wpływy z wpisowego i składek członkowskich;
darowizny, dotacje i zapisy;
wpływy z działalności gospodarczej;
wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby;
wpływy i składki na fundusze celowe;

f) inne wpływy.
§45
Dochody z majątku Izby przeznaczone są na realizację celów statutowych.
§46
1. Każdy członek zwyczajny Izby płaci składkę członkowską ustaloną w proporcji do liczby osób
zatrudnionych w firmie w momencie składania deklaracji członkowskiej.
2. Opłata wpisowa płatna jest w dniu złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do Izby.
Jej wysokość ustalona jest w proporcji do liczby osób zatrudnionych w firmie w momencie
składania deklaracji członkowskiej.
3. Wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej określa Walne Zgromadzenie.

§ 47
1.

2.

Izba może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności
(2007), w zakresie:
a) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
b) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
c) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
d) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 64);
e) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
f) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
g) Reklama (PKD 73.1);
h) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
i) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
j) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(PKD 78.10.Z);
k) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
l) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9);
m) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5).
Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między członków Izby.

Rozdział VI
PRZYPISY KOŃCOWE

§ 48
1.

2.

Uchwały w sprawie rozwiązania Izby oraz zmian Statutu Izby podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na liczbę
obecnych w drugim terminie.
W uchwale o likwidacji Izby Walne Zgromadzenie ustala tryb i termin likwidacji oraz
powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację.

3.

Po uregulowaniu zobowiązań Izby oraz pokryciu kosztów jej likwidacji, pozostały majątek
przeznaczony zostanie na cele społeczne, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia
o likwidacji Izby.
§49

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Ustawy o Izbach
Gospodarczych.

